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-  เกี่ยวกับผู้เขียน  -

-  เกี่ยวกับผู้แปลและเรียบเรียง  -

โบโด เชฟเฟอร์ (Bodo Schäfer) เกิดวันที ่10 กันยำยน 1960  

ทีเ่มอืงโคโลญจน์  ประเทศเยอรมน ี แต่เตบิโตในสหรัฐอเมริกำ  

เขำเลิกเรียนกฎหมำยกลำงคันแล้วหันมำจับธุรกิจค้ำขำย

เคร่ืองประดับเม็กซิกันและเสื้อผ้ำ  แต่ไม่ประสบควำมส�ำเร็จ 

พออำยุ 26 ปี  ก็ล้มละลำย  เขำใช้ชีวิตด้วยเงินเพียง 5 มำร์คต่อวัน  นำนถึง  

8 เดือน  จนได้งำนเป็นคนขำยประกัน  ต่อมำเขำได้รู้จัก  “โค้ชทางการเงิน”  

ซ่ึงสอนวิธีกำรบริหำรเงินจนพลิกชีวิตของเขำ  ท�ำให้เปลี่ยนแปลงไปโดย 

สิ้นเชิงจำกฐำนะยำกจนกลำยเป็นคนที่ร�่ำรวย

โบโด เป็นนักบรรยำย  นักเขียน  หนังสือที่ขำยดีของเขำจ�ำนวน 3 เล่ม  

ได้รับกำรแปลเป็นภำษำไทยแล้วคือ  หนังสือเล่มนี้  (กฎ 30 ข้อ) วิธีสร้าง

อิสรภาพการเงิน มีเงินล้านใน 7 ปี)  และ วิธีคิด วิธีรวย หมาน้อยสอนรวย  

เจนจิรา เสรีโยธิน  เกดิทีก่รุงเทพฯ จบกำรศกึษำระดบัปริญญำตรีและโทจำก
คณะอกัษรศำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั  เคยเป็นผู้ช่วยผูส้ือ่ข่ำว GTIA (German 
Trade and Invest)  ล่ำมประจ�ำโครงกำรกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศขององค์กร
เพือ่ควำมร่วมมอืระหว่ำงประเทศของเยอรมนั  (GIZ)  ปัจจุบันเธอมอีำชพีเป็นอำจำรย์ 
นักแปล  นักเขียน  และล่ำมอิสระ  ผลงำนเขียนของเธอที่ได้รับรำงวัลในนำมปำกกำ 
เจนจิ  เร่ือง  “คร้ังหนึ่ง... คิดถึงเป็นระยะ”  ได้รับรำงวัลชมเชยประเภทรวมเร่ืองสั้น 
จำกส�ำนักงำนกำรศึกษำพื้นฐำนและหนังสือแนะน�ำ  เซเว่นบุ๊คอวอร์ด  ปี พ.ศ. 2556  
“คนืหนึง่... คิดถงึอกีครัง้” รำงวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2 เซเว่นบุค๊อวอร์ด ปี พ.ศ. 2557

1. วิธีสร้างอิสรภาพการเงิน 
   มีเงินล้านใน 7 ปี

2. วิธีคิด วิธีรวย 
   หมาน้อยสอนรวย  

3. กฎ 30 ข้อเปลีย่นวธีิคดิและชวีติ  
   จากคนธรรมดาให้เป็น “ผูช้นะ”



  5

คนเราทุกคนมีศักยภาพเหนือกว่าท่ีเราคิดมากมาย   

แต่กำรท่ีเรำยังไม่ประสบควำมส�ำเร็จเป็น  “ผู้ชนะ”  ก็เพรำะวิธีคิดของ 

ตัวเรำเอง  คนส่วนใหญ่พยำยำมอย่ำงหนัก  แต่พอล้มเหลวก็แพ้ใจตัวเอง  

ล้มเลิกในสิง่ท่ีตัง้เป้ำหมำยไว้  กลำยไปเป็น  “คนธรรมดำ”  เช่นเดมิ  เพรำะ

คิดว่ำมีแต่ควำมล้มเหลวเท่ำนั้นที่ตนจะได้รับ  ชีวิตมีแต่ขำลง  สูญเสีย

ก�ำลังใจและควำมมั่นใจ  คิดว่ำเป้ำหมำยท่ีตั้งไว้ไม่มีทำงเป็นไปได้  

ควำมจริงแล้วชีวิตคนเรำมีขึ้นมีลง  ชีวิตต้องเจอช่วงเวลำเหมือน

ฤดกูำล  ซ่ึงมช่ีวงฤดรู้อนท่ีทุกอย่ำงส�ำเร็จไปหมด  และฤดหูนำวท่ีไม่มอีะไร

ส�ำเร็จเลย  “คนธรรมดำ”  มักคิดว่ำมีแต่ฤดูร้อนตลอด  แต่  “ผู้ชนะ”  จะ

ยอมรับว่ำมฤีดรู้อนสลบักบัฤดหูนำว  พวกเขำเรียนรู้ท่ีจะรับมอืกบัช่วงเวลำ

ขำลงและไม่ปล่อยให้ฤดูหนำวมำท�ำให้หมดก�ำลังใจ  ไม่ปล่อยให้เสียเวลำ

เปล่ำประโยชน์ไปกับกำรเฝ้ำรอว่ำสถำนกำรณ์จะดีขึ้นเอง  หรือสิ้นเปลือง

พลังงำนโดยกำรพยำยำมเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้  ไม่เสียเวลำหำ 

ข้ออ้ำง  แต่รู้ว่ำชีวิตจะเปลี่ยนไปในทำงท่ีดีขึ้นหำกทุ่มเทให้กับงำนท่ีใช่ด้วย

วิธีคิดของ  “ผู้ชนะ”  และมีควำมกระตือรือร้นที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง  

หนงัสอื “กฎ 30 ข้อ เปลีย่นวิธีคดิและชีวิตจำกคนธรรมดำ ให้กลาย

เป็น  ‘ผู้ชนะ’”  เล่มนี้เป็น  หนังสือดี  แปลจำกหนังสือขำยดีภำษำเยอรมัน 

Die Gesetze der Gewinner เขียนโดย โบโด เชฟเฟอร์ ท่ีสอนวิธีคิด

ในกำรเปลี่ยนแปลงชีวิตจำก  “คนธรรมดา”  ให้เป็น  “ผู้ชนะ”  ได้

ส�ำนักพิมพ์                  มีควำมภูมิใจที่ได้จัดพิมพ์ หนังสือด ี

เล่มนีท้ีช่่วยให้ท่ำนเปลีย่นแปลงตนเองจำกคนธรรมดำให้กลำยเป็น “ผูช้นะ”  

ประสบควำมส�ำเร็จในชีวิตกำรงำน ชีวิตส่วนตัว และมีชีวิตที่ดีขึ้นตลอดไป  

เพราะหนังสือดี  เปลี่ยนแปลงชีวิตคนเราให้ดีข้ึนได้

สมชัย  เบญจมิตร

หมายเหตุ  บรรณาธิการ
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“ชีวิตคนเรำมีขึ้นมีลง  ชีวิตต้องเจอช่วงเวลำ
เหมือนฤดูกำลซ่ึงมีช่วงฤดูร้อนท่ีทุกอย่ำงส�ำเร็จไปหมด 
และฤดูหนำวที่ไม่มีอะไรส�ำเร็จเลย ‘คนธรรมดา’  มัก

คิดว่ามีแต่ฤดูร้อนตลอด  แต่  ‘ผู้ชนะ’ จะยอมรับว่ามี

ฤดูร้อนสลับกับฤดูหนาว  

พวกเขำเรียนรู้ที่จะรับมือกับช่วงเวลำขำลง  และ 
ไม่ปล่อยให้ฤดูหนำวมำท�ำให้หมดก�ำลังใจ  ไม่ปล่อยให้
เสียเวลำเปล่ำประโยชน์ไปกับกำรเฝ้ำรอว่ำสถำนกำรณ์
จะดีขึ้นเอง  หรือสิ้นเปลืองพลังงำนโดยกำรพยำยำม
เปลี่ยนแปลงสิ่งท่ีเปลี่ยนไม่ได้  

พวกเขารู้ว่าชีวิตจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีข้ึนหาก

ทุ่มเทให้กับงานที่ใช่ด้วยวิธีคิดของ  ‘ผู้ชนะ’ และมี

ความกระตือรือร้นท่ีจะเปลี่ยนแปลงตนเอง” 
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ค�าน�า

คุณเชือ่ไหมว่า  คุณ  “น่าจะ”  สามารถท�าอะไรได้มากกว่า

ชีวิตที่เป็นอยู่ตอนนี้  คุณมีควำมฝัน  แต่ควำมฝันเหล่ำนั้นมักถูกหน้ำท่ี  ควำม
ขุ่นข้อง  และธุระปะปังประจ�ำวันบดบังเหมือนม่ำนคลุมหรือเปล่ำ

ไอน์สไตน์เคยบอกไว้ว่ำเด็กทุกคนล้วนซ่อนอัจฉริยภำพไว้  เรำทุกคนจึง
มีโอกำสและมีสิทธ์ิจะใช้ชีวิตอย่ำงผู้ชนะ  

คุณอำจรู้สึกแบบท่ีผมเคยเป็นเมื่อหลำยปีก่อน  ตอนนั้นผมมองหำ   
“ผู้ชี้ทำง”  หำค�ำชี้แนะที่จะช่วยผมได้

ทุกอย่ำงเร่ิมต้นเมื่อผมบอกกับโค้ชคนแรกของผมว่ำ  “ผมยอมท�ำทุก
อย่ำงเพื่อจะได้ประสบควำมส�ำเร็จเหมือนคุณ”  เขำส่ำยหน้ำอย่ำงกังขำ  “ผมไม่
แน่ใจเร่ืองนั้น  คุณเชฟเฟอร์”  

ผมยืนยันว่ำควำมปรำรถนำของผมจริงจัง  โค้ชจึงตอบผมว่ำ  “ง้ันคุณ
มำเรียนรู้จำกผมทุกสำมวัน  เขียนทุกอย่ำงและท�ำทุกอย่ำงที่ผมบอก”

ตอนแรกผมอยำกหำสูตรควำมส�ำเร็จและควำมสุข  แน่นอน  สูตร 
แบบนั้นไม่ได้มีแค่สูตรเดียว  เพรำะชีวิตมีหลำยด้ำนเกินไป

ผมยังต้องกำรให้โค้ชช่วยแก้ปัญหำตอนนั้น  แม้แต่ในเร่ืองนี้  ควำมหวัง
ในตอนแรกของผมก็ไม่สมหวัง  แทนท่ีจะช่วยแก้ไขสถำนกำรณ์ล�ำบำกให้ผม  
โค้ชกลับอธิบำยกฎของผู้ชนะ  แต่แล้วสิ่งที่ผมไม่เข้ำใจในตอนแรกได้กลำยเป็น
สิ่งท่ีมีคุณค่ำมหำศำลในภำยหลัง  ผมไม่เพียงแต่เรียนรู้ท่ีจะจัดกำรกับปัญหำ
เฉพำะหน้ำได้ด้วยตัวเอง  แต่ยังพร้อมรับควำมท้ำทำยในอนำคตอีกด้วย

แน่นอน  ทุกวันนี้ผมก็ยังพบกับสถำนกำรณ์ยำกล�ำบำกอยู่  แต่ผมจะ
ถำมตัวเองว่ำ  ‘โค้ชจะบอกเรำว่ำยงัไงนะ’  แล้วผมจะได้ยินเสียงของโคช้ในควำม
คิด  เห็นหน้ำโค้ช  และรู้สึกมั่นใจว่ำก�ำลังท�ำสิ่งที่ถูกต้อง

มหีลำยสิง่ในชวีติท่ีคนอืน่ชกัจูงให้ผมกงัขำ แต่ผมจะนกึถงึค�ำพดูของโค้ช
เสมอว่ำ  “มีเร่ืองท่ีท�ำให้ผมโมโหคือเวลำมีคนดูถูกคนอื่นและเขำจะท�ำเสมอเวลำ
จะขโมยโอกำสของคนอืน่ท่ีประสบควำมส�ำเร็จและมคีวำมสขุ ไม่มใีครมสีทิธ์ิบอก
คนอืน่ว่ำ ‘คณุมชีวีติทีด่กีว่ำนีไ้ม่ได้!’ และไม่มใีครควรพดูแบบนัน้กบัตวัเองด้วย”
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ไม่ใช่ทุกคนท่ีโชคดีได้เจอครูแบบนี้  ดังนั้นผมจึงเขียนหนังสือเล่มนี้เพื่อ
สรุปหลักกำรส�ำคัญเพ่ือควำมส�ำเร็จในกำรเป็น  “ผู้ชนะ”  ที่ผมมีโอกำสเรียนรู้มำ  
กฎเหล่ำนี้คือควำมจริงเก่ำแก่ที่ได้รับกำรพิสูจน์มำแล้ว  คนส่วนใหญ่รู้จักกฎบำง
ข้อแต่พวกเขำไม่ได้น�ำมำประยุกต์ใช้  มีค�ำพูดมำกมำยที่เรำเคยได้ยินมำเป็นสิบ
ปี  แต่เพ่ิงมำทึ่งในควำมลึกซึ้งและควำมรุ่มรวยของควำมคิดนั้นในปีที่สิบเอ็ด

หำกคณุท�ำแบบฝึกหัดในหนงัสอืเล่มนี ้ คณุจะพบควำมจริงสำมอย่ำงคอื 

ประการแรก  กฎบำงกฎอำจดูขัดแย้งกันเอง  ซึ่งบำงคนอำจพยำยำม
วิจำรณ์มันอยู่  แต่กฎของผู้ชนะเกี่ยวข้องกับชีวิตของเรำ  และชีวิตของเรำล้วน
เต็มไปด้วยควำมขัดแย้ง  ดังนั้นสิ่งที่ดูเหมือนควำมขัดแย้งนั้น  ในควำมเป็นจริง
แล้ว  อำจเป็นชิ้นส่วนส�ำคัญของภำพรวมใหญ่ทั้งหมดก็ได้

ประการที่สอง  คุณจะเจอค�ำพูดเดิมซ�้ำไปมำ  เพรำะผมต้องแสดงให้เห็น
ว่ำกฎแต่ละกฎมคีวำมสมัพนัธ์เชือ่มโยงกนั  ต่อเมือ่เรำมองกฎให้สมัพนัธ์กนั  กฎ
เหล่ำนั้นจะช่วยปรับปรุงชีวิตของเรำได้อย่ำงแท้จริง

ประการท่ีสาม  คุณจะสังเกตว่ำกำรใช้ชีวิตตำมกฎของผู้ชนะไม่ใช่เร่ือง
ง่ำย  แต่เรำมีอ�ำนำจพอที่จะท�ำ  เรำสำมำรถเปลี่ยนชีวิตของเรำเมื่อใดก็ได้  ควำม
ส�ำเร็จและกำรสมปรำรถนำไม่จ�ำเป็นต้องเกิดจำกโชคเสมอไป ส่วนใหญ่แล้วมัน
เป็นผลจำกกำรด�ำเนินชีวิตตำมหลักกำรบำงอย่ำงต่ำงหำก

ไม่ใช่ทุกคนท่ีชอบกำรค้นพบควำมจริงเหล่ำนี้  หลำยคนชอบมองตัวเอง
เป็นเหยื่อมำกกว่ำ  พวกเขำจะได้มีข้ออ้ำง  แต่ควำมจริงคือเรำมีทำงเลือก  และ
มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถำนกำรณ์ในตอนนี้ของเรำ  แต่ขึ้นอยู่กับว่ำเรำจะเปลี่ยน
สถำนกำรณ์อย่ำงไรต่ำงหำก  คุณและผม  เรำทุกคนต่ำงมีโอกำสเป็นผู้ชนะ  ซึ่ง
หนังสือเล่มนี้เต็มไปด้วย  “สูตร”  ท่ีคุณสำมำรถน�ำไปใช้ได้ทันที

ผมหวังว่ำกฎของผู้ชนะจะท�ำให้คุณมีก�ำลังใจ  ผมขออวยพรคุณสำม
อยำ่งครบั  ขอใหค้ณุเปลีย่นความปรารถนาใหเ้ป็นความจรงิได้  ขอใหช่้วงเวลา

มีค่าของคุณท�าให้ชีวิตประจ�าวันมีความสุข  และ  ขอให้คุณกลายเป็นคนที่

สามารถจะเป็นได้

     ด้วยควำมจริงใจ

      โบโด เชฟเฟอร์
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กฎข้อ 1
:  ต้องตัดสินใจ

กาลครั้งหน่ึงนานมาแล้ว  มีสายน�้าสายเล็กไหลมาถึง

ริมทะเลทรำยใหญ่ แล้วมันก็ได้ยินเสียงบอกมันว่ำ “ไปเลย จงไหลต่อไป”  

แต่สำยน�้ำหวำดกลัวสิ่งใหม่ที่มันไม่รู้จัก  มันกลัวควำมเปล่ียนแปลง  แม้

อยำกจะได้น�้ำมำเติมมำกขึ้นและอยำกมีชีวิตที่ดีกว่ำนี้  แต่มันก็ไม่อยำก

เปลี่ยนแปลง  และไม่อยำกรับควำมเสี่ยง  

แต่เสียงนั้นก็ดังข้ึนอีก  “ถ้ำเจ้ำไม่กล้ำที่จะไปต่อ  เจ้ำจะไม่มีวันรู้ 

ว่ำท�ำอะไรได้  จงวำงใจเถิดว่ำเจ้ำจะรับมือกับสิ่งแวดล้อมใหม่ได้  จงไหล

ต่อไปเถิด”

สำยน�้ำจึงตัดสินใจไหลต่อไปแต่ก็ยังไม่สบำยใจนัก  ในทะเลทรำย

ร้อนระอุขึ้นเร่ือย ๆ  จนในท่ีสุดสำยน�้ำก็แห้งผำก  หยดน�้ำเล็ก ๆ ที่ระเหย

ข้ึนไปรวมตัวกันกลำงอำกำศเบื้องบนแล้วรวมตัวเป็นเมฆล่องลอยข้ำม 

ทะเลทรำยและเดนิทำงหลำยวันจนผ่ำนทะเลทรำยไปถงึทะเลกว้ำง จำกนัน้

กลั่นตัวเป็นสำยฝนจนหมด

สำยน�้ำน้อยจึงมีชีวิตที่ดีเกินกว่ำท่ีมันจะเคยกล้ำจินตนำกำร  ขณะ

ที่ปล่อยตัวให้คลื่นพัดพำอย่ำงอ่อนโยน  มันคิดพลำงยิ้มไปด้วยว่ำ  “เรำ

เคยเปลี่ยนรูปร่ำงมำหลำยรอบ  แต่ตอนนี้  เรำเป็นตัวเองมำกกว่ำแต่ก่อน

เสียอีก”

l l l

การตัดสินใจเป็นเรื่องยากส�าหรับหลายคน  โดยเฉพาะ 

ตอนท่ีจ�ำเป็นจะต้องเสีย่ง นอกจำกนีพ้วกเขำยงักลวัควำมเปล่ียนแปลงด้วย  

เพรำะมีหลำยอย่ำงต้องเปลี่ยนไป ไม่ว่ำจะเป็นตำรำงชีวิต ที่อยู่ เพื่อนฝูง  
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คนรู้จัก  ทั้งหมดนี้อำจเปลี่ยนแปลงไปได้  แต่กำรเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่

ที่สุดเกิดขึ้นภำยในตัวคุณ  ซ่ึงเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่กลัว  แต่คุณลองถำม

ตัวเองดูสิว่ำคุณอยำกเป็นอย่ำงที่เป็นอยู่  หรืออยำกเติบโตและเปลี่ยนไป

ในทำงท่ีดข้ึีน  ทุกกำรเติบโตและเปลีย่นแปลงต้องมกีำรตดัสนิใจก่อนเสมอ  

แต่ควำมกลัวว่ำจะตัดสินใจผิดใหญ่หลวงมำก  กลัวว่ำจะต้องออก

จำกพื้นที่  “ปลอดภัย”  ท่ีคุ้นเคย  และต้องแลกกับสิ่งที่ไม่คุ้นชิน  ขั้นตอน

นี้แหละคือโอกำสท่ีจะเติบโต  มันคือโอกำสท่ียิ่งใหญ่ของมนุษย์ทุกคน

การตัดสินใจทุกครั้งหมายถึงการตัดขาด

ค�ำว่ำ  ตัด-สินใจ  ก็ชัดเจนอยู่แล้วว่ำทุกกำรตัดสินใจหมำยถึง 

การตัด  เมื่อตัดสินใจทุกคร้ังแสดงว่ำเรำเลือกโอกำสหนึ่ง  ขณะเดียวกัน

ก็ตัดโอกำสอื่น ๆ  คนท่ีตัดสินใจจะจริงจังถึงข้ันตั้งใจตัดขำดกำรเข้ำถึง

โอกำสอื่นท้ังหมด

เวลำท่ีต้องตัดสินใจคร้ังส�ำคัญในชีวิต  เรำต้องเลือกระหว่ำงอดีต

กับอนำคต  เรำสำมำรถตัดสินใจว่ำจะยึดติดกับสิ่งท่ีเรำมี  แต่ไม่มีอิสระท่ี

จะพบโอกำสใหม่  ขณะเดยีวกนักห็มำยควำมว่ำเรำจะตัดขำดจำกควำมฝัน

และวิสัยทัศน์ที่จะมีอนำคตมำเติมเต็ม  หรือเรำอำจปล่อยวำงทุกอย่ำงเพื่อ

ให้มือทั้งสองว่ำงพอส�ำหรับเป้ำหมำยและควำมฝัน

กำรยึดสิ่งที่ให้  “ควำมปลอดภัย”  และไขว่คว้ำเป้ำหมำยท่ีใฝ่ฝันนั้น

ไม่สำมำรถไปพร้อมกันได้  เรำต้องเลือกระหว่ำงกำรแยกจำก  “ควำม

ปลอดภัย”  หรือจำกโอกำสท่ีจะท�ำฝันให้เป็นจริง

คุณตัดสินใจเลือกอะไร  อยำกยึดติดกับอดีตหรือเลือกโอกำสท่ีจะ

มีอนำคตท่ีมั่งคั่ง  คุณเท่ำนั้นที่รู้ค�ำตอบ  คุณรู้ดีว่ำตนเองมีควำมสุขกับ

ชีวิตในตอนนี้หรือเปล่ำ  หรือต้องกำรเปลี่ยนแปลงอะไรบำงอย่ำง  กำร

เปลี่ยนแปลงจึงต้องเร่ิมต้นด้วยกำร  ตัด-สินใจ  เสมอ  มันคือกำรตัดขำด  

ซ่ึงจะต้องใช้ควำมกล้ำหำญอย่ำงมำก



  13กฎข้อ  1  :  ต้องตัดสินใจ

คนที่ไม่ตัดสินใจ คือคนที่
ก�าลังสกัดความก้าวหน้าของตนเอง

คุณรู้ไหมว่ำลิงในแอฟริกำถูกจับได้อย่ำงไร  นำยพรำนวำงก้อนหิน

ขนำดเท่ำไข่ไก่ในรูของต้นไม้ที่มีเส้นผ่ำนศูนย์กลำงหกเซนติเมตร  โดย

ท�ำท่ำแอบวำง  ลิงจะคอยเฝ้ำดูพรำนอยู่ห่ำง ๆ  และอยำกรู้ว่ำพรำนท�ำอะไร

เมื่อนำยพรำนถอยออกมำสองสำมเมตร  ลิงจะวิ่งไปท่ีต้นไม้ทันที

และล้วงมือเข้ำไปในรู  คล�ำหำและพยำยำมเอำหินออกจำกรู  แต่ขนำดของ

รูเล็กเกินไป  มันจึงติดอยู่ตรงนั้น  อันท่ีจริงลิงสำมำรถเอำมือออกจำกรู

เมื่อไหร่ก็ได้อย่ำงง่ำยดำยถ้ำเพียงแต่มันยอมปล่อยหิน  แต่มันตัดใจไม่ได้  

ดังนั้นพรำนจึงจับลิงได้อย่ำงสบำย ๆ โดยกำรเอำกระสอบมำครอบ

เรำเองก็ก�ำลังถูกอดีตกักขังไว้หรือเปล่ำ  เรำยึดติดกับสิ่งของและ

ควำมมั่นคงหรือเปล่ำ  มือของเรำจึงไม่ว่ำงพอท่ีจะเปิดรับชีวิตท่ีมีควำมสุข

มำกกว่ำนี้  เรำจึงพบค�ำถำมพ้ืนฐำนท่ีส�ำคัญว่ำเรำต้องกำรอะไรในชีวิต

ธีโอดอร์  รูสเวลต์  อดีตประธำนำธิบดีสหรัฐฯ  เคยกล่ำวไว้ว่ำ  

“ยอมเสี่ยงเร่ืองใหญ่แล้วได้ชัยชนะยิ่งใหญ่ยังดีซะกว่า  แม้ว่าจะเสี่ยงที่

จะล้มเหลวก็ยังดีกว่าถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มพวกคิดอะไรง่าย ๆ ที่ไม่เคย

สัมผัสกับความดีใจหรือเสียใจสุด ๆ เลย  เพราะพวกเขาเอาแต่อยู่ใน

พื้นที่สีเทาที่ไม่มีท้ังชัยชนะและความพ่ายแพ้”

ผู้ชนะจะไม่ปิดกั้นตัวเอง  พวกเขำไม่ยึดติดกับสภำพกำรณ์ท่ีไม่น่ำ

พอใจ  พวกเขำกล้ำท�ำอะไรที่เสี่ยงอันตรำยได้  เพรำะรู้ว่ำถึงอย่ำงไรก็ยังดี

กว่ำอยู่อย่ำงยำกจนข้นแค้น  ส�ำหรับคนส่วนใหญ่ในยุโรป  ควำมยำกจน

ไม่ได้หมำยถึงกำรอดอยำก แต่หมำยถึงกำรต้องอยู่อย่ำงซังกะตำยไปวัน ๆ  

มันมีความแตกต่างอย่างใหญ่หลวงระหว่างการแข่งเพื่อไม่แพ้กับ

แข่งเพื่อชนะ  คนท่ีพยำยำมที่จะไม่ให้แพ้จะจดจ่อกับควำมเสี่ยงและ

อนัตรำย  ส่วนคนทีต่ัง้เป้ำว่ำจะต้องชนะ  จะคอยมองหำโอกำสชนะมำกกว่ำ  

คุณคิดว่ำคนไหนจะรู้สึกเป็นสุขมำกกว่ำกัน
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เหตุผลที่คนลังเล

1. หลายคนคิดว่าตนเองต้องท�าอาชีพเดียวตลอดชีวิต

หลำยคนเลือกอำชพีจำกกำรตดัสนิใจของวัยรุ่นโง่ ๆ  คนหนึง่นัน่คอื

ตัวเรำเอง  กำรตัดสินใจคร้ังนั้นอำจดีหรือไม่ดีก็ได้  ที่ส�ำคัญคือเรำรักงำน

ของตัวเองหรือเปล่ำ  ชีวิตคนเรำสั้นเกินกว่ำจะทนท�ำงำนที่เรำไม่รักจริง ๆ

ทุกวัน  ไม่ว่ำคุณจะท�ำอำชีพอะไร  คุณต้องแข่งขันกับคนท่ีรักงำนนี ้

เช่นเดียวกัน

2. หลายคนคิดว่าตัดสินใจ  “ทีหลัง”  ก็ได้

คนท่ีไม่ตัดสินใจจะสูญเสียควำมมั่นใจในตัวเอง  แม้ว่ำกำรไม่ 

ตดัสนิใจจะเป็นสิง่ท่ีเป็นไปไม่ได้กต็ำม  เพรำะกำรท่ีคณุไม่ตดัสินใจกแ็สดง

ว่ำคุณตัดสินใจแล้ว  นั่นคือคุณได้เลือกแล้วว่ำจะให้ทุกอย่ำงยังคงเป็น

เหมือนเดิม  กล่ำวคือคุณเลือกกำรไม่ตัดสินใจ  สภำพเช่นนี้กินพลังงำน

มหำศำล  และเป็นภำระ  คุณจะไม่มีอิสระและเคลื่อนไหวไม่ได้ดังใจ

กระนั้น  หลำยคนก็บอกว่ำเอำไว้ตัดสินใจทีหลังก็ได้  ทำงท่ีดี  คุณ

ควรลองจินตนำกำรว่ำเป้ำหมำยของคุณอยู่บนบันไดเลื่อน  มันเคล่ือนท่ี

ตลอดเวลำและห่ำงจำกคุณไปเร่ือย ๆ  หำกคุณลังเลไม่ยอมตัดสินใจ  

แม้แต่เพียงชั่วครู่  เป้ำหมำยก็จะลอยออกไปไกลเกินเอื้อมแล้ว

3. หลายคนกลัวตัดสินใจ  “ผิด”

มีหลำยคนท่ีกลัวว่ำตนเองจะตัดสินใจผิด  แต่ที่จริงมันไม่มีกำร

ตัดสินใจผิดหรอก  เพรำะเมื่อตัดสินใจ  คุณแค่เลือกทำงใดทำงหนึ่ง  คุณ

จึงไม่มีทำงรู้ว่ำชีวิตจะเป็นอย่ำงไรหำกตัดสินใจอย่ำงอ่ืน

ตัวอย่ำงเช่น  คุณต้องตัดสินใจว่ำจะไปทะเลหรือภูเขำ  คุณเลือก

ภูเขำ  น่ำเสียดำยท่ีในภูเขำมีฝนตกหนักแทบไม่หยุดตลอดสิบวันท่ีคุณอยู่

ที่นั่น  คนส่วนใหญ่จะบอกว่ำ  “ฉันตัดสินใจพลำด”  แต่มันจริงหรือ!
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ไม่จริงเสมอไปหรอก  เพรำะคุณก็ไม่รู้ว่ำจะเจออะไรที่ทะเล  คุณ

อำจกินอำหำรเป็นพิษและต้องนอนแซ่วตลอดก็ได้  บำงทีคุณอำจจะได้เจอ

แฟนในฝันที่ภูเขำ  เรำคิดทันทีว่ำสิ่งท่ีเคยตัดสินใจไปตอนแรกคือกำร

ตัดสินใจท่ี  “ผิด”  ควำมจริงก็คือ  เรำไม่มีทำงรู้แน่ว่ำจะเจออะไรที่ดีกว่ำ

หรือเปล่ำหำกไม่ตัดสินใจแบบนี้  เพรำะเรำไม่รู้ว่ำชีวิตจะเป็นอย่ำงไร   

หลังจำกที่ลองพิจำรณำสักพัก  คุณจะเห็นว่ำ  ไม่ว่ำคุณตัดสินใจอย่ำงไร  

ก็ยังดีกว่ำไม่ตัดสินใจเลย

4. หลายคนคิดว่าสามารถตัดสินใจได้ง่าย ๆ  โดยไม่ต้องเจ็บปวดเลย

ดูเหมือนกำรตัดสินใจที่ดีที่สุดคือกำรจ�ำเป็นต้องตัดสินใจ  หลำย

คนจึงมักรอให้เหลือทำงเลือกเดียวจะได้ไม่มีทำงเลือกอ่ืน  แต่เรำมองข้ำม

ไปว่ำนั่นไม่ใช่กำรตัดสินใจ  สำเหตุเพรำะมันไม่มีทำงให้เลือกแล้ว

ต่อเมื่อคุณให้ควำมส�ำคัญกับท้ังสองทำง  กำรเลือกจึงยิ่งมีพลัง  ยิ่ง

ให้ควำมส�ำคัญกับทำงที่ไม่ได้เลือก  เท่ำกับว่ำคุณยิ่งให้ควำมส�ำคัญกับทำง

ที่เลือกมำกขึ้น

ดงันัน้หำกต้องกำรนบัถอืตัวเองมำกกว่ำเดมิ  จงตัดสนิใจทนัที  “ฝึก

กล้ำมเนื้อตัดสินใจ”  ของคุณเสียตั้งแต่ตอนนี้

ชั่วขณะแห่งการตัดสินใจ
จะก�าหนดชะตากรรมของคุณ

สมมุติว่ำในอีกหลำยปีข้ำงหน้ำ  มีคนแปลกหน้ำปรำกฏขึ้นในชีวิต

ของคุณ  เขำครอบครองกุญแจบ้ำนและรถของคุณ  เขำมำอยู่ในบ้ำนและ

นั่งท่ีโต๊ะคุณ  ใช้ทุกอย่ำงท่ีคุณท�ำงำนหนักแลกมำและมีคุณค่ำทำงใจของ

คุณ  เขำดูบัญชีและตรวจสอบว่ำปีท่ีผ่ำน ๆ มำคุณท�ำอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน

บ้ำงหรือเปล่ำ  เขำมำนอนบนเตียงของคณุ  และแม้คณุจะมองเขำในกระจก

อย่ำงไม่ชอบใจ แต่เขำก็คือคุณ คนผู้นี้คือคุณเอง คุณสร้ำงเขำขึ้นมำจำก

กำรตัดสินใจของคุณในวันนี้  และจำกสิ่งท่ีคุณท�ำหรือไม่ท�ำในวันนี้
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บุคคลนี้จะหน้ำตำเป็นอย่ำงไร  เขำจะอยู่แบบไหน  จะท�ำอะไร  มี

เพื่อนแบบไหน  มีคุณภำพชีวิตอย่ำงไร  จะเป็นคนมีควำมสุขที่มีชีวิตเติม

เต็มหรือไม่

กำรตัดสินใจในวันนี้ของคุณจะก�ำหนดค�ำตอบของค�ำถำมเหล่ำนั้น  

คนที่มีความม่ันใจต�่าจะปกป้องตัวเองโดยการไม่ท�าอะไรเสี่ยง  หลำยคน

จึงยึดติดกับสิ่งท่ีพวกเขำขำดไม่ได้  แต่ควำมเสี่ยงท่ีใหญ่หลวงที่สุดคือคุณ

จะต้องทนใช้ชีวิตที่ไม่ชอบ  ชำยผู้ประสบควำมส�ำเร็จคนหนึ่งจึงบอกว่ำ  

“จะกลัวตกไปท�าไมในเม่ืออยู่บนพื้นแล้ว  คงไม่ตกไปต�่ากว่านี้อีกแล้ว”

ผู้ชนะจึงตัดสินใจโดยอิงจำกสิ่งที่พวกเขำต้องกำรจริง ๆ  พวกเขำ

ตัดสินใจรวดเร็วและยึดถือมัน  แต่คนส่วนใหญ่ลังเลอยู่นำนกว่ำจะ 

ตัดสินใจ  พอตัดสินใจแล้วก็เปลี่ยนใจอีก  ผู้ชนะสำมำรถตัดสินใจได้เร็ว  

เพรำะรู้ว่ำกำรตัดสินใจแย่ยังดีกว่ำไม่ได้ตัดสินใจเลย  พวกเขำตัดสินใจ 

ได้เร็วเพรำะรู้ว่ำตนเองต้องกำรอะไร

กุญแจที่จะท�ำให้ตัดสินใจได้คือกำรรู้คุณค่ำของตัวเอง  เมื่อเห็น

คุณค่ำของตัวเองอย่ำงชัดเจน  คุณจะตัดสินใจได้อย่ำงง่ำยดำย
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l แบบฝึกหัด l 

วันนี้ฉันจะพัฒนำควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจโดยกำรท�ำตำม 

ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. ฉันจะฝึกความสามารถในการตัดสินใจอย่างรวดเร็วกับเร่ือง 

เล็กน้อย  โดยจินตนำกำรว่ำมีกล้ำมเนื้อที่ใช้ในกำรตัดสินใจซ่ึง 

จะแข็งแรงข้ึนทุกคร้ังเมื่อฉันตัดสินใจอย่ำงรวดเร็ว  

 บำงคนอ่ำนเมนู  15  นำทีก่อนจะสั่งสปำเกตตีโบลอนญำ  แต่วันนี้

ฉันตั้งใจจะตัดสินใจสั่งอำหำรและเคร่ืองดื่มภำยใน  30  วินำที  แม้

จะมีควำมเสี่ยงท่ีอำจจะได้ของไม่อร่อยก็ตำม  วันนี้ฉันจะตัดสินใจ

เสี่ยงเร่ืองเล็กน้อยทุกอย่ำงภำยใน  30  วินำที

2. ฉันจะถามตัวเองเมื่อตัดสินใจทุกคร้ังว่า  ผลจากการตัดสินใจจะ

เป็นอย่างไร  และกำรตัดสินใจจะน�ำควำมสุขมำให้ตัวฉันและคน

รอบข้ำงหรือไม่  วิธีนี้ท�ำให้ฉันเรียนรู้ที่จะฟังเสียงในใจของตัวเอง

3. ฉันจะตอบค�าถามเหล่านี้เป็นลายลักษณ์อักษร  ฉันอยำกเป็นใคร

ในอีกห้ำปี  ในอีกห้ำปีฉันอยำกท�ำอะไร  ฉันอยำกมีอะไร  และกำร

ตัดสินใจทุกอย่ำงของฉันจะอิงกับเป้ำหมำยเหล่ำนี้  ฉันพร้อมท่ีจะ

แยกจำกอะไรบำงอย่ำงท่ีฉนัไม่ได้ชอบจริง ๆ  เพือ่ให้สองมอืว่ำงพอท่ี

จะท�ำตำมควำมฝัน

4. ฉันจะพิจารณาว่ามีเร่ืองตัดสินใจ  “ยาก”  เร่ืองไหนที่ผัดมานาน  

ฉันจะเขียนทำงเลือกแต่ละข้อออกมำ  แล้วพิจำรณำว่ำจะน�ำไป

ปรึกษำคนท่ีมีประสบกำรณ์ได้หรือเปล่ำ  จำกนั้นจะเขียนก�ำหนด

เส้นตำยที่ต้องตัดสินใจให้ได้
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กฎข้อ 2
: เรียนรู้และเติบโตตลอดเวลา

ต�ำนานสร้างโลกของอินเดียโบราณเรื่องหน่ึงเล่าว่า   

ตอนแรกพระเจ้ำสร้ำงหอยและวำงมันไว้ที่ใต้ท้องทะเล  ชีวิตของพวกมัน

ไม่น่ำตื่นเต้นเลย  ตลอดทั้งวันพวกหอยไม่ได้ท�ำอะไรนอกจำกอ้ำเปลือก

หอย  ปล่อยให้น�้ำทะเลไหลผ่ำนเล็กน้อยและก็ปิดเปลือกอีก   วันแล้ว 

วันเล่ำ  พวกมันไม่ได้ท�ำอะไรเลยนอกจำก  ปิด  เปิด  ปิด  เปิด  ปิด  เปิด

เปลือกหอย

แล้วพระเจ้ำก็สร้ำงอินทรีข้ึนมำ  ทรงให้อิสระมันท่ีจะบินและไปถึง

ยอดเขำที่สูงที่สุดด้วยตนเอง  มันจึงแทบไม่มีขีดจ�ำกัด  แต่อินทรีต้องแลก

สิ่งหนึ่งกับอิสระของมัน  นั่นคือ  ทุกวันมันต้องต่อสู้เพ่ือหำอำหำร  และ

ไม่มีอะไรตกถึงปำกมันง่ำย ๆ  หำกมีลูก  อินทรีต้องออกล่ำทั้งวันเพื่อหำ

อำหำรให้เพียงพอ  แต่มันก็ยินดีแลก

ในท่ีสุด พระเจ้ำก็สร้ำงมนุษย์และน�ำเขำไปหำหอยกำบก่อน จำกนั้น

ก็นกอินทรี  แล้วพระองค์ก็บอกให้เขำตัดสินใจว่ำอยำกใช้ชีวิตแบบใด

l l l

“รรตต” เรียนรู้และเติบโตเสมอ

เรำมีสิทธิเลือกระหว่ำงชีวิตสองแบบ  หอยกำบเป็นตัวอย่ำงของคน

ที่พลำดโอกำสจะเปิดโลกทัศน์ของตัวเอง  รำคำท่ีต้องจ่ำยคือต้องท�ำเร่ือง

เดิม ๆ ไปตลอดชีวิต  นโปเลียน ฮิลล์  บอกว่ำ  “คนบางคนตายก่อน

เวลาสมควรเพราะกินมากเกินไป  บางคนก็ตายเพราะดื่มมากเกินไป  

และมีบางคนท่ีเหี่ยวแห้งและตายไปเพราะไม่มีอะไรจะท�าเลย”



  19กฎข้อ  2  :  เรียนรู้และเติบโตตลอดเวลา

คนท่ีเลือกจะใช้ชีวิตอย่ำงอินทรีย่อมไม่ได้เลือกทำงง่ำย  อำจมี

หนทำงเดียวที่ช่วยให้ฝ่ำฟันเส้นทำงนี้ไปได้คือต้องสนุกกับกำรเรียนรู้และ

เติบโต  ยิ่งเรียนรู้และเติบโต  ก็ยิ่งมีอิสระ  หำกมองเช่นนี้  ควำมท้ำทำย

และปัญหำต่ำง ๆ จะกลำยเป็นบทเรียน

ปรัชญำชีวิต  ท่ีว่ำ “รรตต - เรียนรู้และเติบโตตลอดเวลา”  ม ี

พื้นฐำนมำจำกควำมจริงสี่ประกำร  คือ

1. การเติบโตเป็นส่วนหนึ่งของรหัสพันธุกรรมของมนุษย์

เรำรู้ได้อย่ำงไรว่ำอะไรคือสิ่งมีชีวิต  ก็เพรำะทุกอย่ำงท่ีมีชีวิตจะ

เติบโต  เรำจึงแยกควำมแตกต่ำงของก้อนหินจำกปะกำรังท่ีมีชีวิตได้  เมื่อ

สิ่งมีชีวิตหยุดเติบโตและหยุดเปลี่ยนแปลง  มันก็จะตำย  ส่วนหนึ่งเพรำะ

กำรเติบโตเป็นกฎของชวีติ  แต่ไม่ได้หมำยถงึกำรเตบิโตเฉย ๆ   ววิฒันำกำร

หมำยถึงกำรเติบโตอย่ำงมีเป้ำหมำย  เป็นกำรเติบโตเพื่อให้รับมือกับชีวิต

ได้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน  และมีกำรพัฒนำตนเอง

2. “รรตต”  เป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์

หำกมองเด็ก ๆ  เรำจะรู้สึกได้ว่ำกำรเติบโตและเรียนรู้ตลอดชีวิตอยู่

ในธรรมชำติของตัวเรำต้ังแต่ต้น เด็ก ๆ  ต้องกำรส�ำรวจ  เรียนรู้ ตรวจสอบ

และพัฒนำควำมสำมำรถของตนเองตลอดเวลำ  พวกเขำจึงชอบผจญภัย

และเสีย่งอนัตรำยโดยไม่กลวัว่ำตัวเองจะเป็นอนัตรำย  เรำอำจสงสยัว่ำเดก็

เอำพลังงำนมำกมำยมำจำกไหน  ควำมจริงก็คือ มนุษย์อำจยังมีพลังงำน

มำกกว่ำนี้อีกมำก  หำกพวกเขำใช้ชีวิตเพ่ือเติมเต็มควำมต้องกำรได้ส�ำเร็จ

ลองเปรียบเทียบกับผู้ใหญ่ที่ไม่เรียนรู้และไม่ยอมโต  ทั้งที่พวกเขำ

จะหำทำงใช้เวลำให้เป็นประโยชน์มำกที่สุด  แต่พวกเขำส่วนใหญ่กลับดู

ไม่มีควำมสุข  เหตุผลก็ง่ำยมำก  เพรำะหำกหยุดเติบโตและเรียนรู้  ชีวิต

จะไร้ควำมหมำยและว่ำงเปล่ำ  หำกไม่สำมำรถท�ำควำมปรำรถนำให้เป็น

จริง  เรำจะไม่มีควำมสุขและไม่มีพลังงำน
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3. ทุกศาสนาสอนให้มนุษย์เป็นคน  “ที่ดีขึ้น”

ไม่ใช่เพรำะควำมศรัทธำเท่ำนั้น  แต่เพรำะทุกศำสนำในโลกล้วน

แสดงควำมปรำรถนำของมนุษย์  ศำสนำมีหน้ำท่ีช่วยตอบสนองควำม

ปรำรถนำที่จะได้รับกำรไถ่บำป  กำรรู้แจ้ง  ควำมศักดิ์สิทธ์ิ  ควำมสงบ  

ชีวิตท่ีดีขึ้นและควำมรัก  แต่ทุกอย่ำงจะเกิดข้ึนได้ต่อเมื่อเรำเปลี่ยนตัวเอง  

ไม่มีศำสนำใดที่สอนว่ำ  “ไม่ควรเปลี่ยนแปลงตัวเอง”

4. กฎเหล็กส�าหรับทุกระบบเศรษฐกิจและทุกบริษัทคือ  ห้ามหยุดน่ิง

บริษัทต้องเติบโตหรือไม่ก็อ่อนแอลง  คนที่พยำยำมหยุดอยู่ที ่

ระดบัใดระดบัหนึง่จะพ่ำยแพ้ในกำรแข่งขนัระยะยำว  คนท่ีท�ำงำนในวงกำร

ธุรกิจต้องเรียนรู้และเติบโต มิฉะนั้นจะอ่อนแอลง ดร.ดับบลิว เอ็ดเวิร์ดส์ 

เดมมิง  ให้ค�ำนิยำมควำมคิดที่มีคุณภำพว่ำ  “คุณภาพไม่ได้หมายถึงการ

ท�าตามมาตรฐานหน่ึงเท่าน้ัน  แต่หมายถึงการพัฒนาตลอดเวลาใน

กระบวนการที่มีการกระตือรือร้นและไม่หยุดนิ่ง”

เรำจะมีควำมสุขได้อย่ำงไร  หำกละเมิดกฎของชีวิต  กฎของ

วิวัฒนำกำร  ควำมต้องกำร  ควำมปรำรถนำ  และหลักเหตุผล  เศรษฐกิจ  

กำรเรยีนรู้และเติบโตเป็นส่วนหนึง่ในควำมหมำยชวีติของเรำ  ไม่มยีาขนาน

ใดหรือความเพลิดเพลินใดจะให้สิ่งที่เราจะเป็นและได้แบบท่ีเราจะได ้

จากการ  “รรตต”

สิ่งที่ต้องตัดสินใจเสมอ

เรำอำจคิดว่ำเมื่อถึงจุดหนึ่งในชีวิต  เรำจะต้องเลือกวิถีชีวิตแบบใด

แบบหนึ่งอย่ำงถำวร  แต่ในควำมเป็นจริง  เรำต้องคอยเติมพลังให้ส่ิงท่ีเรำ

ตัดสินใจไปแล้วตลอดเวลำ

เรำต้องคอยบงัคบัให้ตัวเองอ่ำนหนงัสอื  เขยีนบนัทกึ  ไปงำนสมัมนำ  

พยำยำมอยู่กับคนที่เรำจะเรียนรู้อะไรจำกเขำได้
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มันมีสองเหตุผลหลักท่ีท�ำให้คนหยุดเรียนรู้และเติบโต

เหตุผลข้อแรกคือ คิดว่ำตนเองพัฒนำกว่ำนี้ไม่ได้แล้ว แต่ควำมจริง

คือเรำเรียนรู้และเติบโตได้ตลอดเวลำ  เดวิด โบวี  นักร้องชำวอังกฤษ  

บอกว่ำ  “วันใดที่คิดว่าไม่สามารถพัฒนาไปกว่านี้ได้อีกแล้ว  คุณจะเร่ิม

เล่นแต่เพลงเดิม ๆ ซ�้า ๆ”

เหตุผลข้อสอง  คือควำมเฉยชำ  ซ่ึงเป็นหนึ่งในสิ่งล่อลวงท่ีน่ำกลัว

ที่สุด  เพรำะมันดูไม่มีพิษมีภัย  ดังนั้นหำกเรำไม่เรียนรู้และเติบโตตลอด

เวลำ  เรำจะมีพฤติกรรมแบบเดิม ๆ อย่ำงปฏิเสธไม่ได้  และต้องใช้ชีวิต

ต�่ำกว่ำระดับท่ีเรำคู่ควร

แต่มีควำมคิดที่อันตรำยที่สุด  นั่นคือ  “ท�าผิดนิดหน่อยไม่เสียหาย

อะไรหรอก”

นิทานเรื่องของกบ

อะไรจะเกดิขึน้ หำกพวกเรำโยนกบฉลำดตัวหนึง่ลงในหม้อน�ำ้เดอืด  

มันจะตัดสินใจทันทีว่ำ  “ในนี้ไม่สบำยเลย  หนีดีกว่ำ”  แล้วกระโดด 

ออกมำ  แต่หำกโยนกบตัวเดียวกันลงในหม้อใส่น�้ำเย็น  แล้วเอำไปต้ังบน

เตำซ่ึงค่อย ๆ ร้อนข้ึน  จะเกิดอะไรข้ึน  เจ้ำกบจะรู้สึกผ่อนคลำย  มันอำจ

สังเกตว่ำน�้ำค่อย ๆ ร้อนขึ้น  แต่คิดว่ำ  “ร้อนนิดร้อนหน่อยคงไม่เสียหำย

หรอก”  ไม่นำนมันจะถูกต้ม

นิทำนเร่ืองนี้สอนให้รู้ว่ำ  มีหลำยอย่ำงในชีวิตที่พัฒนำอย่ำงเชื่องช้ำ  

เช่น หนี้สิน  หำกตื่นเช้ำข้ึนมำและมีหนี้  68,000  ยูโร  (หรือประมำณ  2.5  

ล้ำนบำท)  คุณจะตกใจไหม  แน่นอน  แต่หำกจ�ำนวนเงินเพิ่มขึ้นช้ำ ๆ  เช่น  

จ�ำนวนเงินจ๊ิบจ๊อยแค่  8.50  ยูโรในวันนี้  (หรือประมำณ  300  บำท)  

เพิ่มเป็น 14 ยูโรในวันพรุ่งนี้  (หรือประมำณ 500 บำท)  เรำมักจะไม่ค่อย

ใส่ใจ  แต่ทุกอย่างในชีวิตจะทบทับไปเร่ือย ๆ  สักวัน  เรำจะมีหนี้สิน

ล้นพ้นตัว  หรือในทำงตรงกันข้ำมอำจจะร�่ำรวยมหำศำล
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หำกพรุ่งนี้จู่ ๆ เรำมีน�้ำหนักเพ่ิมข้ึนมำ  30  กิโลกรัม  เรำจะตกใจ

ไหม  คงไม่ต้องถำมเลย  แต่หำกเดอืนนีน้�ำ้หนกัของเรำเพิม่มำหนึง่กโิลกรัม  

และเพิ่มอีกหนึ่งกิโลกรัมในเดือนหน้ำ  เรำมักจะไม่คิดว่ำเป็นเร่ืองรุนแรง  

นทิำนเร่ืองกบเตือนให้ระวังสิง่ทีค่่อย ๆ  เพิม่ขึน้ว่ำอย่ำประเมนิเร่ืองเลก็น้อย

ต�่ำเกินไป  เพรำะเร่ืองเล็กน้อยจะค่อย ๆ สั่งสมกลำยเป็นเร่ืองใหญ่  ทุก

สิ่งทุกอย่ำงนั้นจะน�ำเรำไปใกล้เป้ำหมำยหรือท�ำให้ไกลกว่ำเดิมก็ได้  ไม่มี

อะไรท่ี  “เป็นกลำง”  เรำต้องถำมตัวเองเสมอว่ำ  “ฉันจะเดินไปทำงไหน”

เปรียบเทียบระยะยาว

ไม่ส�ำคัญหรอกว่ำวันนี้เรำจะกินแอปเปิลหรือช็อกโกแลต  จะอ่ำน

หนังสือดี ๆ  หรือดูละครน�้ำเน่ำ  จะเก็บหรือใช้เงิน  10  ยูโร

แต่เมื่อผ่ำนไปสิบปี  เรำจะเห็นควำมแตกต่ำงได้อย่ำงชัดเจน  กำร

กินช็อกโกแลต  ดูละครน�้ำเน่ำและกำรใช้เงินอย่ำงไร้เหตุผล  จะท�ำให้ 

เรำอ้วน  กลำยเป็นคนกลวงและกลำยเป็นคนจน  แต่กำรกินผลไม้  อ่ำน

หนังสือดี ๆ   และกำรใช้เงินอย่ำงประหยัด  จะท�ำให้เรำสุขภำพแข็งแรง  มี

ควำมรู้และร�่ำรวย  ไม่มีใครที่เกิดมำแล้วจะตัดสินใจได้อย่ำงฉลำดเสมอ  

แต่ชวีติคอืผลรวมของกำรตัดสนิใจทัง้หมดของเรำ  และกำรไม่ท�ำอะไรเลย

จึงไม่ใช่สูตรท่ีดี

คุณพ่อคนหนึ่งอยากท�างานเงียบ ๆ  ไม่อยากให้ลูกชายรบกวน

จึงหำอะไรให้ลูกชำยท�ำ  เขำฉีกแผนท่ีโลกจำกนิตยสำรออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ 

และบอกให้ลูกต่อแผนท่ี

และพ่อคนนั้นก็ต้องประหลำดใจเมื่อลูกชำยสำมำรถต่อแผนที่ได้ 

ถูกต้องในเวลำอันรวดเร็ว  พ่อแทบไม่อยำกเชื่อที่ลูกของเขำต่อแผนที่ได้

เร็วขนำดนี้  เด็กชำยอธิบำยว่ำ  “เพรำะด้ำนหลังของแผนที่เป็นหน้ำคนครับ  

เลยต่อง่ำย  ผมคิดว่ำถ้ำหน้ำคนสมบูรณ์  โลกก็สมบูรณ์ไปด้วย”
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นี่คือแก่นของ “รรตต”  นั่นเป็นเพรำะช้ินส่วนเล็ก ๆ  รวมเป็นตัวเรำ  

กำรตัดสินใจท้ังเร่ืองเล็กและใหญ่ของเรำเป็นตัวก�ำหนดว่ำอนำคตของเรำ

จะมีหน้ำตำอย่ำงไร  หำกตัวเรำดี  โลก  (สิ่งรอบตัว)  ก็จะดีด้วยเช่นกัน

แพท ไรลีย์

โค้ชท่ีประสบควำมส�ำเร็จท่ีสุดในประวัติศำสตร์บำสเกตบอลของ

สหรัฐฯ  คือ  แพท ไรลีย์  ผู้เล่นทีมลอสแอนเจลิสเลเกอร์ส  ของเขำในปี 

ค.ศ. 1986  เชื่อมั่นกันว่ำไม่สำมำรถพัฒนำตนเองได้มำกกว่ำนี้อีกแล้ว  ไร

ลีย์กระตุ้นให้ลูกทีมพัฒนำตนเองข้ึน 1 เปอร์เซ็นต์  จ�ำนวน 1 เปอร์เซ็นต์ 

นััน้ดตู�ำ่มำกจนน่ำหวัเรำะ  แต่ไรลย์ีค�ำนวณให้พวกเขำเหน็ว่ำหำกผูเ้ล่น  12  

คน  สำมำรถเพิ่มประสิทธิภำพในเกมได้ห้ำด้ำนเพียงคนละ  1  เปอร์เซ็นต์  

ทีมของพวกเขำจะมีประสิทธิภำพเพ่ิมข้ึนถึง  60  เปอร์เซ็นต์ ในขณะท่ีแค่ 

10 เปอร์เซ็นต์  ก็เพียงพอที่จะคว้ำแชมป์แล้ว  ดังนั้นกำรเพิ่มประสิทธิภำพ

เพียงคนละ 1 เปอร์เซ็นต์  จึงดูเป็นเร่ืองที่เป็นไปได้และง่ำยดำย  ในท่ีสุด

ผู้เล่นจึงพยำยำมท�ำตำมนั้น  และสำมำรถคว้ำแชมป์ได้อย่ำงง่ำยดำย

สมมุติว่ำคุณตัดสินใจจะพัฒนำชีวิตห้ำด้ำนเพียง  1  เปอร์เซ็นต์  

เช่น  ด้ำนสุขภำพ  ควำมสัมพันธ์  กำรเงิน  อำรมณ์และกำรงำน  และท�ำ

ต่อเนื่องทุกเดือน  เพียงแค่หนึ่งปี  คุณจะมีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้นถึง  60  

เปอร์เซ็นต์

“รรตต” จะผลักดันตนเอง

วินัยที่จะท�ำให้เรำเรียนรู้และเติบโตตลอดเวลำมำจำกไหนล่ะ  คุณ

อำจตกใจเมื่อรู้ค�ำตอบ  ค�ำตอบคือเรำต้องใช้ยำวิเศษครับ เคล็ดลับพลัง

ของเอสเทอริกซ์และโอเบลกิซ์* คอืน�ำ้อมฤต น�ำ้อมฤตในท่ีนีค้อืสิง่แวดล้อม

ที่มีอิทธิพลต่อเรำโดยที่เรำมักไม่รู้ตัวและเป็นปัจจัยหลักที่เรำใช้ในกำร

* Asterix and Oberix ชื่อซีรีส์การ์ตูนของฝรั่งเศสเกี่ยวกับชาวเผ่าโกลที่ต่อต้านการปกครองของ
โรมันโดยการใช้น�้าอมฤตเพิ่มความแข็งแกร่ง
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ตัดสินใจทุกวัน  สิ่งเหล่ำนี้คือหนังสือท่ีเรำอ่ำน  บันทึกที่เรำเขียนและ

สัมมนำที่เรำไปฟัง

โอเบลิกซ์นั้นโชคดีที่ตอนเป็นเด็กเขำตกลงไปในหม้อน�้ำอมฤต   

โอเบลิกซ์เป็นเด็กที่โดดเด่นอยู่แล้ว  แต่เอสเทอริกซ์ไม่ได้โชคดีแบบนั้น  

เขำต้องดื่มน�้ำอมฤตก่อนทุกคร้ังเวลำพบสถำนกำรณ์ล�ำบำก  เช่นเดียวกับ

พวกเรำส่วนใหญ่  เรำต้องกำรตัวช่วยเหล่ำนี้  นั่นคือคนที่เป็นต้นแบบ  

หนังสือที่ให้แรงบันดำลใจ  บันทึกท่ีช่วยให้เรำเข้ำใจชีวิต  กำรเรียนรู้จำก

ควำมผดิพลำด  และสร้ำงควำมเชือ่มัน่ในตนเอง  รวมท้ังกำรเข้ำฟังสมัมนำ

ที่ชี้ทำงใหม่ ๆ และสร้ำงแรงกระตุ้น  

ยิง่เรียนรู้และเตบิโตกย็ิง่อยำกเรียนรู้และเติบโตมำกขึน้จนกลำยเป็น

ธรรมชำติของเรำ  “รรตต”  จะสร้ำงเสริมตัวของมันเอง

ผู้ชนะเป็นคนที่อยำกรู้อยำกเห็น  พวกเขำอยำกท�ำควำมรู้จักกับคน

ที่ตนเองอยำกจะเป็น  ผู้ชนะจะใช้ทั้งค�ำชมและค�ำต�ำหนิเพื่อเรียนรู้และ

เติบโตตลอดเวลำ  พวกเขำจะรู้จักควำมพอดี  เช่น  แม้ว่ำจะชอบค�ำชมแต่

ก็ไม่ให้ควำมส�ำคัญกับมันมำกเกินไป  และแม้ว่ำจะกลัวค�ำต�ำหนิ  แต่ก็ไม่

ได้กลัวถึงขั้นจะเป็นจะตำยกับมัน

ในเกมโชว์  คนที่ตอบค�ำถำมไม่ได้ก็จะต้องตกรอบ  ในชีวิตจริงก็

คล้ำยกัน  ดังนั้น  “รรตต”  จึงมีควำมส�ำคัญต่อผู้ชนะ  พวกเขำจะเป็น 

คนเดิมน้อยลง  และกลำยเป็นคนใหม่ที่พวกเขำอยำกจะเป็นมำกขึ้นทุกปี
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l แบบฝึกหัด l 

วันนี้ฉันจะฝึกสร้ำงนิสัยกำรเป็นคนเรียนรู้และเติบโตตลอดเวลำ   

“รรตต”  โดยท�ำตำมข้ันตอนเหล่ำนี้

1. ฉันจะตั้งใจอ่านหนังสือที่ให้แรงบันดาลใจเดือนละสองเล่ม  และ

อำจเพิ่มมำอ่ำนสัปดำห์ละหนึ่งถึงสองเล่ม

2. ฉันจะหาทางเข้าสัมมนาบ่อย ๆ

3. ฉันจะเขียนบันทึกเพิ่มเติมจากบันทึกความส�าเร็จอีกสองเล่ม  คือ

บันทึกการเรียนรู้  ในบันทึกนี้  ฉันจะจดข้อผิดพลำดและบทเรียน

ที่ได้จำกควำมผิดพลำด  และ  บันทึกไอเดีย  เพื่อจดไอเดียดี ๆ 

ทั้งหมดของตัวเอง

4. ฉันจะเขียนรายช่ือคนท่ีอยากท�าความรู้จัก  เพื่อเรียนรู้จำกพวกเขำ

5. ฉันตั้งใจแน่วแน่ที่จะอ่านหนังสือเล่มน้ีวันละหนึ่งบท
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กฎข้อ 3
:  ใช้วันน้ีอย่างรู้คุณค่า

หลังจากท�างานหนักมาทั้งสัปดาห์  ผู้จัดการคนหน่ึง

ไปเท่ียวชำยทะเลเพ่ือท่ีจะพักผ่อนอย่ำงสงบ  ท่ีนั่นเธอได้รู้จักเด็กหญิงคน

หนึ่งชื่อเมโลนี  เมโลนีอำศัยอยู่กับแม่ในกระท่อมใกล้ ๆ  แถวนั้น  อำรมณ์

ที่สดใสของเด็กหญิงส่งต่อมำถึงผู้จัดกำรคนนี้อย่ำงรวดเร็ว  ทั้งสองเล่น

ด้วยกันบนชำยหำดอย่ำงสนุกสนำน  เมื่อพวกเธอหยุดพักหลังจำกเล่นจน

เหนื่อย  ก็มีนกนำงแอ่นโฉบผ่ำน  “ความสุขบินมาแล้ว”  เด็กหญิงบอก

“อะไรบินมำนะจ๊ะ”

“ควำมสุขค่ะ! แม่ของหนูบอกเสมอว่ำนกนำงแอ่นน�ำควำมสุขมำให้”

ตอนเย็น  ผู้จัดกำรบอกลำเด็กหญิงแล้วกลับบ้ำน

ทุกคร้ังที่เธอรู้สึกว่ำอยำกจะหำ  “นกนำงแอ่น”  เธอจะกลับไปหำ 

เมโลนีที่ชำยหำด  พวกเธอสนุกกันมำก  บำงคร้ังพวกเธอก็นั่งด้วยกันและ

เฝ้ำมองนกนำงแอ่น  เวลำผ่ำนไปท�ำให้หญิงสำวรู้สึกเช่นกันว่ำนกนำงแอ่น

น�ำควำมสุขมำให้จริง ๆ   ท้ังสองคนซ่ึงเป็นเด็กและผู้ใหญ่  กลำยเป็นเพื่อน

กันได้อย่ำงประหลำด

วันหนึ่ง  หญิงสำวไปท่ีชำยหำดด้วยควำมเศร้ำ  เมโลนีทักทำยเธอ

อย่ำงร่ำเริงเช่นเคย  แต่หญิงสำวอยำกอยู่คนเดียว  “วันนี้ฉันไม่มีอำรมณ์

เล่นกับหนู  แม่ของฉันเสีย  ขอฉันอยู่คนเดียวเถอะ”

“แล้วเจ็บไหมคะ  ตอนเธอตำย”

“มันก็ต้องเจ็บอยู่แล้วสิ”  หญิงสำวตะคอก  และปล่อยเด็กหญิงยืน

อยู่อย่ำงนั้น  หญิงสำวจมอยู่กับควำมเจ็บปวด
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ไม่กี่สัปดำห์ต่อมำ  ผู้จัดกำรรู้สึกดีข้ึนและคิดถึงเมโลนีขึ้นมำ  เธอ

ยังรู้สึกผิดท่ีดุเด็กหญิงไป  จึงไปที่ชำยหำด  แต่ก็ไม่พบเมโลนี

เธอจึงไปท่ีกระท่อม  เธอพบหญิงสำวคนหนึ่ง  หญิงสำวหน้ำเศร้ำ

เชิญเธอเข้ำไปในบ้ำน  ผู้จัดกำรแนะน�ำตนเอง  “ฉันคิดถึงเมโลนีจริง ๆ  ค่ะ  

เรำเล่นด้วยกันสนุกมำกทุกคร้ัง  เธอไปอยู่เสียท่ีไหนคะ”

“เมโลนีเสียไปเมื่ออำทิตย์ท่ีแล้วค่ะ  แกเป็นลูคีเมีย  แกไม่ได้บอก

คุณกระมังคะ”  ผู้จัดกำรหญิงรู้สึกเจ็บปวดเหลือเกิน

แม่ของเมโลนีเล่ำต่อว่ำ  “แกรักชำยหำดแห่งนี้มำก  พอแกขอให้พำ

มำที่นี่  ฉันเลยปฏิเสธแกไม่ได้  พอมำที่น่ี  ดูเหมือนแกจะดีขึ้นมำกและมี

ควำมสุขมำก  แต่แล้ว  จู่ ๆ อำกำรของแกก็ทรุดลง”  เสียงของเธอสั่น  

“แก...  เมโลนีขอให้ฉันเอำบำงอย่ำงให้คุณค่ะ  เดี๋ยวฉันไปหำก่อน”

แม่ของเมโลนียื่นซองจดหมำยระบำยสี  จ่ำหน้ำซองว่ำ  “ส�ำหรับ

เพื่อนของหนู”  ข้ำงในเป็นรูปชำยหำด  ‘ของพวกเธอ’  ที่เด็กหญิงวำดเอง  

มีทรำยสีทอง  ทะเลสีครำมและนกนำงแอ่น  และข้ำงใต้มีลำยมือบรรจง

เขียนว่ำ  ‘นกนางแอ่นจะน�าความสุขมาให้’  

ผู้จัดกำรถึงกับกลั้นน�้ำตำไม่อยู่  เธอกอดแม่ของเมโลนี

ทุกวันนี้  ภำพนั้นแขวนอยู่เหนือโต๊ะท�ำงำน  เพื่อที่เธอจะได้เห็นมัน

ตลอดเวลำ  เพรำะมันเป็นของขวัญท่ีสอนให้เธอรู้จักควำมสุข

l l l

บางครั้งดูเหมือนว่าเราจะต้องพบกับเรื่องเศร้าก่อน   

จึงจะตื่นจำกชีวิตประจ�ำวันอันวุ่นวำยและได้พิจำรณำว่ำอะไรที่ส�ำคัญ 

จริง ๆ ส�ำหรับเรำ  เรำมักยุ่งเกินกว่ำท่ีจะช่ืนชมควำมสวยงำมของปัจจุบัน

ขณะและขอบคุณคนท่ีอยู่รอบข้ำง
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เมื่อโชคชะตาพลิกผัน

หลำยคนเคยประสบกับเรื่องเศร้ำและต้องรับกับควำมพลิกผันของ

โชคชะตำ  บำงคร้ังก็เกิดเร่ืองท่ีเรำไม่เข้ำใจ  บำงอย่ำงก็เกินก�ำลังของเรำ  

ภัยพิบัติ  โรคภัยไข้เจ็บและควำมตำยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต  ไม่มีใครหนี

จำกสิ่งเหล่ำนี้พ้น  แล้วเรำจะรับมืออย่ำงไร  เรำจะหำค�ำอธิบำย  ต่อว่ำ

พระเจ้ำ  หรือพยำยำมหำ  “ด้ำนดี”  ในสถำนกำรณ์เช่นนั้น

เมื่อโรบิน ลูกสาวของ จอร์จ และ บาร์บารา  บุช เสียชีวิตตอน

อำยุสำมขวบ  สำมีภรรยำทั้งสองรับมือกับเรื่องนี้ได้อย่ำงน่ำชื่นชม  “เรำ

ดีใจท่ีโลกซ่ึงลูกสำวของเรำเคยหัวเรำะและวิ่งเล่นเป็นโลกของเรำเช่นกัน  

เรำจึงไม่อยำกเสียใจกับกำรจำกไปของเธอ  แต่ขอบคุณส�ำหรับช่วงเวลำท่ี

เรำได้อยู่ร่วมกัน  จอร์จและฉันรักและเห็นคุณค่ำของมนุษย์ทุกคนมำกขึ้น

ก็เพรำะโรบิน  เธอยังมีชีวิตอยู่ในหัวใจ  ควำมทรงจ�ำและทุกกำรกระท�ำ

ของเรำ  เรำจะไม่ร้องไห้ถึงเธออีกแล้ว  เพรำะเธอเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตท่ี

มีควำมสุขและสดใสของเรำต่ำงหำก”

มีความสุขกับปัจจุบัน

เรำควรตระหนกัให้บ่อยข้ึนว่ำทุกคนท่ีเรำได้พบมคีณุค่ำมำกแค่ไหน  

และทุกชั่วขณะท่ีเรำได้สัมผัสนั้นพิเศษอย่ำงไร  น่ำเสียดำยท่ีเรำมองหลำย

อย่ำงเป็นเร่ืองธรรมดำและเช่ือไปว่ำตนเองมีเวลำมำกมำยไม่จบส้ิน

ต่อเมือ่ได้พบกบัควำมสญูเสยี  เรำจึงตระหนกัว่ำ  แท้จริงแล้ว  เวลำ

ทุกชั่วขณะเป็นของขวัญท่ีเรำมองข้ำมไป  เพรำะเรำมัวแต่ไปจดจ่ออยู่กับ

ควำมกังวลและสิ่งที่คิดว่ำ  “ส�ำคัญกว่ำ”

เรำลองถอยออกมำดูสิ  ทุกคร้ังท่ีกังวลและมีปัญหำ  เรำควรถำม

ตนเองว่ำ  ในอีกห้าปี  เร่ืองน้ีจะยังส�าคัญไหม  ค�ำตอบคืออำจจะไม่  อย่ำง

มำกก็เหลือแค่สุขภำพทรุดโทรมเมื่อเรำให้เร่ืองนั้นมำกัดกินมำกเกินไป  

และท�ำเร่ืองไม่ส�ำคัญให้เป็นเร่ืองใหญ่โตเกินไป
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แต่สิ่งท่ีจะยังคงอยู่กับเรำคือทุกชั่วขณะที่ประทับใจเรำ  “Magic 

Moments”  มันเป็นช่วงเวลำปัจจุบันขณะที่มหัศจรรย์ที่ให้ควำมสุขและ

สงบ ซ่ึงเรำปล่อยให้โอกำสเช่นนั้นผ่ำนไปบ่อยเพียงใด...

ข้อบกพร่องของการบริหารเวลาสมัยใหม่

แม้แต่กำรบริหำรเวลำที่มีกำรปรับปรุงตลอดเวลำ  ก็ยังมีข้อ

บกพร่องอยู่สี่ประกำร  นั่นคือ  

1. แม้จะมีการวางแผนและเข้าอบรมเร่ืองบรหิารเวลามามากมาย  แต่

หลายคนมีเวลาน้อยกว่าเดิม  หลำยคนคิดว่ำกำรบริหำรเวลำที่

ประสบควำมส�ำเร็จคือกำรท�ำให้มนุษย์อัดกิจกรรมที่ต้องท�ำในหนึ่ง

วันได้มำกกว่ำเดิม  ซ่ึงกลำยเป็นว่ำแทนท่ีจะได้เวลำมำกขึ้นกลับมี

เวลำน้อยลง  เทคนิคกำรบริหำรเวลำส่วนใหญ่กลับยิ่งขโมยเวลำไป

มำกกว่ำเดิม

2. การให้น�้าหนักกับการประหยัดเวลาไม่กี่นาที  ขณะท่ีหลายคนใช้

เวลาสญูเปล่ากนัเป็นปี  คนท่ีไม่เหน็เป้ำหมำยของตนเอง  แต่บริหำร

เวลำได้เก่งก็รังแต่จะไปถึงเป้ำหมำยท่ีผิดเร็วขึ้น  วิธีนี้ท�าให้เรา

พยายามท�าเร่ืองไม่ส�าคัญให้เก่งข้ึน  แต่ละเลยส่ิงส�ำคัญที่สุด  

นั่นคือกำรค้นหำว่ำอะไรคือสิ่งท่ีมีควำมหมำยต่อเรำจริง ๆ  เรำ

ยกย่องนำฬิกำแต่ละเลยเข็มทิศ  เรำไม่ได้สังเกตเลยว่ำท�ำอย่ำงนี้จะ

พลำดอะไรไปบ้ำง  และเพ่ิงมำรู้สึกตัวเอำตอนที่สำยไปแล้ว

3. สิ่งที่เกิดโดยไม่ได้คาดหมายมักถูกเหมารวมว่าเป็น  “เร่ืองท่ี

ขัดจังหวะ”  ถ้ำคิดแบบนี้  แม้แต่คนที่เรำรักก็ยังถูกมองว่ำเป็น  

“เร่ืองกวนใจ”  แต่ควำมคิดเช่นนี้ย่อมเกิดขึ้นเป็นเร่ืองธรรมดำหำก

อยู่ภำยใต้อ�ำนำจของหมำยก�ำหนดกำร  ก�ำหนดกำรควรรับใช้เรำ  

ไม่ใช่เรำรับใช้หมำยก�ำหนดกำร  คนที่จดจ่ออยู่แต่กับเป้ำหมำย  

แผนกำรและก�ำหนดกำรอย่ำงตำยตัวจะอยู่แต่เพื่ออนำคตเท่ำนั้น  
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สิ่งท่ีน่ำสะพรึงกลัวคือ  ในอนำคตเขำก็จะอยู่เพื่ออนำคตเช่นกัน  

หมำยควำมว่ำเรำจะไม่มีทำงมีควำมสุขกับปัจจุบันเลย  และจะมอง

ไม่เห็นคณุค่ำของมนษุย์คนอืน่  ท้ังที ่ “คน”  ต่ำงหำกคอืสิง่ทีส่�ำคญั

ที่สุด

4. เรามักรู้สึกผิดเวลาไม่ท�าอะไรเลย  เรำตกอยู่ในกับดักธุระยุ่ง  คน

ที่ไม่ได้ท�ำโน่นท�ำนี่ตลอดเวลำจะรู้สึกเบ่ือ  แต่ที่จริงแล้ว  คนที่มอง

ว่ำทุกวันและทุกชั่วขณะเป็นโอกำสและของขวัญ จะไม่มีวันรู้สึกเบื่อ  

เขำรู้ว่ำเวลำเป็นเร่ืองท่ีแตกต่ำงไปตำมแต่ละบคุคล  ควำมเบือ่หน่ำย

จะเกิดแต่กับคนท่ีไม่ได้อยู่กับปัจจุบันและไม่มองสถำนกำรณ์อย่ำง

ถูกต้อง  จึงไม่สำมำรถมีส่วนร่วมกับมันได้อย่ำงแท้จริง

มีเวลา เพื่อจะพัก เพื่อจะไตร่ตรอง 
เพื่อจะไม่ท�าอะไรเลย

ผู้ชนะจะดีใจด้วยซ�้ำหำกบำงคร้ังเวลำดูเหมือนจะหยุดนิ่ง  เพรำะ

จะได้มโีอกำสสมัผสักบัปัจจุบันขณะอย่ำงรู้สกึตวัและเข้มข้นมำกขึน้เหมอืน

ส่องแว่นขยำย  ผู้ชนะมีควำมสุขแม้แต่กับกำรพัก  ซ่ึงเป็นโอกำสที่จะได้

อยู่นิ่งและจะได้ไตร่ตรองเร่ืองส�ำคัญ

เราไม่ต้องท�าอะไรตลอดเวลาก็ได้  บางคร้ังเราอยู่เฉย ๆ บ้างก็ได้  

แต่คนที่อยำกท�ำโน่นท�ำนี่ตลอดเวลำ  เขำคนนั้นอำจจะต้องกำรหำอะไร 

เบ่ียงเบนจำกสิ่งที่เป็น  เขำอำจไม่ต้องกำรครุ่นคิดและจัดกำรตนเอง

เรำต้องกำรเวลำพักเช่นนี้เพ่ือคิดถึงคุณค่ำของตนเองมำกขึ้น  เพื่อ

ที่จะพิจำรณำว่ำตนเองอยำกเดินไปทิศทำงไหน  เราต้องหยุดเป็นระยะ

เสมอเพื่อจะได้ไม่ถูกพัดพาไปในพายุแห่งความเร่งด่วน  ควำมเร่งด่วน

มักจะ  “เสียงดัง”  ซ่ึงดูเหมือนเป็นเร่ืองส�ำคัญ  แต่ในช่วงเวลำสงบ  เรำ

จะสำมำรถแยกควำมแตกต่ำงได้และเลอืกทำงท่ีเหน็ว่ำส�ำคญัส�ำหรับตนเอง  

ซ่ึงท�ำให้เรำจะสำมำรถแยกเร่ืองส�ำคัญจริงกับส�ำคัญปลอมได้อีกคร้ัง  
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เรำต้องกำรเวลำพักเช่นนัน้เพ่ือจะได้คดิถงึคนท่ีส�ำคญัต่อเรำมำกขึน้  

ไม่มีอะไรแทนที่ชั่วขณะวิเศษของเวลำท่ีเรำได้สัมผัสพร้อมกับคนส�ำคัญ

เหล่ำนี้  และไม่มีอะไรจะท�ำให้ชีวิตของเรำรุ่มรวยได้แบบนั้น

“วันนี้” คือโอกาส

ปัจจุบันกำรจมปลักกับอดีตดูเหมือนเป็นเร่ือง  “ธรรมดำ”  ไปเสีย

แล้ว  เรำมักเสียใจกับอะไรบำงอย่ำง  หรือไม่ก็อยู่กับอนำคต  เรำพยำยำม

เตรียมตัวรับมอืกบัมนั แน่นอน นัน่เป็นสญัญำณของควำมก้ำวหน้ำหำกเรำ

วำงแผนระยะยำวและท�ำงำนเพ่ืออนำคตทีด่กีว่ำ แต่ควำมคดิเช่นนีอ้ำจเป็น

กับดักและมักเป็นเสมอเมื่อเรำไม่สัมผัสควำมสวยงำมของปัจจุบันอีกแล้ว

เวลำวันนี้จึงเป็นโอกำสเดียวท่ีไม่ย้อนกลับมำอีกแล้ว  เป็นโอกำสที่

จะใช้เวลำดี ๆ อยู่กับคนที่คุณให้ควำมส�ำคัญ  เป็นโอกำสที่จะท�ำงำนเพื่อ

สร้ำงควำมฝันและเป้ำหมำย  โอกำสเพ่ือจะมีควำมสุข  ดังนั้นคุณจึงควร

คิดว่ำจะท�ำอย่ำงไรเพ่ือจะอยู่กับวันนี้อย่ำงมีสติมำกกว่ำวัน “ปกติ” 

หลำยอย่ำงข้ึนอยู่กับกำรมองของเรำ  เด็กหญิงคนหนึ่งยังอยู่ในป่ำ

แม้ว่ำฝนจะตกหนัก  แม่ของเธอจึงออกตำมหำด้วยควำมเป็นห่วง  ในท่ีสุด

เมื่อได้พบลูกสำว  เธอเห็นภำพประหลำดคือ  ทุกคร้ังที่ฟ้ำแลบ  ลูกสำว

ของเธอจะยืนจ้องท้องฟ้ำและยิ้ม  แม่ถำมว่ำ  “ลูกไม่กลัวฟ้ำแลบเลยหรือ”  

“ไม่ค่ะ”  เด็กหญิงตอบ  “ก็พระเจ้ำก�ำลังถ่ำยรูปหนูอยู่”

หำกวันนีค้ณุพบเร่ืองร�ำคำญใจ  อย่ำคดิว่ำมนัเป็นเร่ืองใหญ่โต  อย่ำ

ปล่อยให้อะไรมำท�ำลำยอำรมณ์ดี ๆ  ของคุณ  บอกตัวเองว่ำ  เร่ืองแย่ที่สุด

ทีเ่กดิกบัเรำวนันีค้อืกำรมวัีนท่ีวิเศษ  เปลีย่นควำมหงุดหงิดเป็นควำมงดงำม  

จงมีอ�ำนำจเหนือสถำนกำรณ์  อย่ำปล่อยให้เร่ืองไม่ดีมีอ�ำนำจเหนือคุณ  

เบนจามิน  ดิสราเอลิ  เคยบอกว่ำ  “เร่ืองเล็กน้อยย่อมส่งผลกระทบต่อ

คนใจเล็ก”   หำกเรำไม่ยอม  ก็จะไม่มีสิ่งใดหรือใครมำพรำกสมบัติล�้ำค่ำ

ที่วันนี้มอบไว้ให้เรำได้
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ในต�ำนำนโบรำณ  นักเล่นแร่แปรธำตุสำมำรถเปลี่ยนตะกั่วและดิน

ให้เป็นทองได้  ควำมคิดนี้น่ำสนใจ  คนที่ประสบควำมส�ำเร็จก็เหมือนกับ

นักเล่นแร่แปรธำตุ  พวกเขำจะเปลี่ยนสถำนกำรณ์ให้เป็นช่วงเวลำทองได้

ส�านึกรู้คุณ

คุณรู้ควำมลับของคนที่มีควำมสุขหรือเปล่ำ  คนท่ีผิวปำกและ 

ฮัมเพลงเวลำเจอพำยุน่ะ  เคล็ดลับของคนมีความสุขคือ  ความสามารถท่ี

จะมองปัจจุบันขณะเป็นสิ่งมหัศจรรย์  และรู้สึกขอบคุณกับมัน

“วันนี้”  เป็นโอกำสที่จะรู้ส�ำนึกคุณ  เรำสำมำรถรู้สึกขอบคุณอะไร

ได้มำกมำย  ขอบคุณคนท่ีเรำรักและรักเรำ  ขอบคุณส�ำหรับชัยชนะที่มีค่ำ  

ขอบคุณที่สุขภำพแข็งแรงที่ยังเดินเหินได้  มองเห็นและได้ยิน  กินอำหำร

ได้โดยไม่ต้องให้คนช่วย  และมีอำหำรกิน  ขอบคุณท่ียังพูดได้  มีอะไรให้

ขอบคุณไม่สิ้นสุดเลย  เห็นแล้วหรือยังว่ำคุณร�่ำรวยแค่ไหน  และวันนี้ได้

มอบของขวัญให้คุณมำกมำยเพียงใด

เข้ำใจเสียทีว่ำเรำเห็นเร่ืองมหัศจรรย์เป็นของตำยมำนำน  แม้แต ่

กบัคนท่ีอยูร่อบตัว  และเรำไม่ควรเหน็พวกเขำและสิง่เหล่ำนัน้เป็นของตำย  

ผูช้นะจะมคีวำมสขุกบัทกุวนัเหมอืนเป็นโอกำสเพยีงคร้ังเดยีว  พวก

เขำจะมองและให้ควำมส�ำคัญกับคนรอบตัวอย่ำงท่ีควรจะเป็น  นั่นคือ 

เป็นของขวัญและเป็นควำมมหัศจรรย์  พวกเขำได้รับพลังโดยกำรให้ควำม

ส�ำคัญกับสิ่งเรียบง่ำยซ่ึงเป็นพ้ืนฐำนของชีวิต  พวกเขำส�ำนึกรู้คุณและ 

ไม่ปล่อยให้ควำมหงุดหงิดมำพรำกควำมงดงำมของชีวิตไป  ผู้ชนะจะใช้

ประโยชน์ของวันนี้อย่ำงเต็มท่ี
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l แบบฝึกหัด l 

ฉันจะใช้เวลำ  “วันนี้”  อย่ำงมีสติและใช้  “วันนี้”  เป็นโอกำส 

โดยกำรท�ำตำมข้ันตอนต่อไปนี้

1. วันน้ีฉันจะมีสตินึกถึงคนที่เติมเต็มชีวิตของฉัน  ฉนัจะพยำยำมอยู่

ใกล้คนเหล่ำนี้และใช้เวลำกับเขำรำวกับจะไม่ได้พบเห็นไปอีกนำน

2. หากวันน้ีเจอรถติดหรือเร่ืองแย่  ฉันจะเปลี่ยนความหงุดหงิดให้

เป็นความสุข  ฉันจะเปลี่ยนเร่ืองแย่ที่สุดในวันนี้ให้เป็นวันที่วิเศษ

3. วันนี้ฉันจะเขียนรายการ  25  อย่างที่รู้สึกขอบคุณ  ซ่ึงจะช่วยให้

ฉันรักชีวิตมำกขึ้น  และรู้สึกเต็มเปี่ยม  แทนท่ีจะใช้เวลำเปล่ำ

ประโยชน์ไปกับกำรรอคอย  วันนี้ฉันจะพักเพื่อนึกถึงอีกหลำยเร่ือง

ที่ฉันรู้สึกขอบคุณ  วิธีนี้จะท�ำให้ทุกกำรรอคอยกลำยเป็นของขวัญ

4. วันนี้ไม่ได้เป็นวันธรรมดา แต่ฉันจะได้อะไรจากมัน  ฉันตัดสินใจ

ตอนนี้ที่จะมองวันนี้เป็นโอกำส  และใช้ให้เป็นประโยชน์  ในวันนี้

ฉันจะมองทุกช่ัวขณะเป็นกำรเพ่ิมคุณค่ำ  กำรได้พบกับทุกคนเป็น

ของขวัญ  ทุกนำทีคือโอกำส  ทุกวินำทีที่ได้อยู่กับคนรักคือควำม

มหัศจรรย์
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กฎข้อ 4  
:  จดจ่อกับกิจกรรมท่ีสร้างรายได้

วันหน่ึง ขณะท่ีลูกศิษย์คุยกับอาจารย์เรื่องงานและ 

ผลของงำน  มีค�ำถำมหนึ่งท่ีศิษย์สนใจเป็นพิเศษ  คือ  อะไรเป็นเกณฑ์

ส�ำคัญในกำรก�ำหนดรำยได้

อำจำรย์ชี้ไปท่ีต้นไม้และถำมศิษย์ว่ำ  “นั่นอะไร”

“ต้นมะเดื่อครับ”  ศิษย์ตอบ

อำจำรย์ถำมต่อว่ำ  “มันออกผลหรือเปล่ำ”

ศิษย์แปลกใจกับค�ำถำมนี้และตอบว่ำ  “ไม่เลยครับ  ขนำดฤดูร้อน

แล้วมันก็ไม่ออกผล”

อำจำรย์จึงบอกว่ำ  “ถ้ำอย่ำงนั้น  มันก็เป็นต้นไม้ไม่มีประโยชน์  มัน

ไม่มีสิทธิ์จะอยู่ในสวนของเรำ  ตัดมันท้ิงเสีย”

l l l

อะไรเป็นตัวก�าหนดรายได้ของเรา  หลายคนไม่เข้าใจว่า

สดุท้ำยใครเป็นคนจ่ำยเงินให้เรำ  คนจ่ำยเงินคอืผูบ้ริโภคหรือเรยีกอกีอย่ำง

ว่ำตลำด  เรำจะได้รับเงินแลกกับคุณค่ำท่ีเรำน�ำสู่ตลำด

แต่ก็มีคนอ้ำงเสมอว่ำตนเองมีคุณค่ำมำกกว่ำรำยได้ปัจจุบัน  ถ้ำเช่น

นั้น  พวกเขำก็ต้องพิสูจน์ค�ำกล่ำวอ้ำงแบบนั้น  ตลำดจะจ่ำยเงินให้แต่ละ

คนตำมคุณค่ำ  คุณค่ำของคุณมีเท่ำไหร่  คุณเท่ำนั้นเป็นคนก�ำหนด

“ผล” เกิดจาก “กสร” (กิจกรรมสร้างรายได้)

คุณค่ำทำงเศรษฐกิจมักจะเกี่ยวข้องกับผลอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง  

เพรำะสุดท้ำยผลเท่ำนั้นที่จะได้เงิน  ไม่ใช่เจตนำดีและควำมพยำยำมท่ีดี  



  35กฎข้อ  4  :  จดจ่อกับกิจกรรมที่สร้างรายได้

แม้แต่ค�ำขอโทษและข้อแก้ตัวก็ไม่ได้รำยได้  ดับบลิว เคลเมนต์  สโตน  

นักธุรกิจใหญ่  กล่ำวว่ำ  “เวลาท�างาน  ผมฝึกให้ตนเองตัดสินคนตามผล

ของการท�างาน  ผลงานจะบอกอะไรได้ชัดเจนกว่าค�าพูดสวยหรู”

คุณอยำกมีรำยได้เพ่ิมหรือเปล่ำ  ถ้ำเช่นนั้น  คุณก็ต้องเพิ่มคุณค่ำ

ในตลำดของตนเองโดยกำรท�ำผลงำนให้มำกข้ึน  วิธีดีท่ีสุดคือจดจ่อกับ  

“กสร”  (กิจกรรมสร้ำงรำยได้)  หลักกำรพำเรโต  (Pareto)  ค้นพบว่ำ  80  

เปอร์เซ็นต์ของรำยได้ของเรำเกดิจำกกจิกรรม  20  เปอร์เซ็นต์  หมำยควำม

ว่ำเรำใช้เวลำเปล่ำประโยชน์ไปถึง  80  เปอร์เซ็นต์  หรือไม่ได้ใช้ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดนั่นเอง

อะไรคือ  20  เปอร์เซ็นต์มหัศจรรย์ในงำนของคุณที่สร้ำงผลงำนได้

ถึง  80  เปอร์เซ็นต์  นักขำยหลำยคนลดระดับตนเองให้กลำยเป็นตัวตลก  

เพรำะพวกเขำไม่กล้ำถำมลูกค้ำเพื่อปิดกำรขำย  มีคนท�ำงำนหลำยคนใช้

เวลำจ�ำนวนมำกหลำยช่ัวโมงแค่ท�ำระบบจัดเก็บเอกสำรให้ดีขึ้น  แทนท่ีจะ

ใช้เวลำในกำรท�ำให้เกดิรำยได้  หัวหน้ำหลำยคนต้องมำท�ำงำนแทนพนกังำน  

ทัง้ทีต้่องแลกกบักจิกรรมสร้ำงยอดขำยและก�ำไรทีแ่ท้จริง  ผูช้นะจะใช้เวลำ  

80  เปอร์เซ็นต์  ไปกับกิจกรรมสร้ำงรำยได้  วิธีนี้ท�ำให้พวกเขำเพิ่มก�ำลัง

กำรผลิตได้

ทุกอำชีพย่อมมีหน้ำที่ส�ำคัญ  มีกิจกรรมไม่กี่อย่ำงท่ีสุดท้ำยแล้วจะ

เป็นตัวก�ำหนดรำยได้  เรำต้องให้ควำมส�ำคัญกับกิจกรรมเหล่ำนี้  น่ำ

ประหลำดมำกท่ี  “กสร”  ส่วนใหญ่ไม่ใช่เร่ืองยำก  เรำจะเห็นได้ว่ำผู้ชนะ

ไม่ใช่คนที่ท�ำเร่ืองยำกได้เก่ง  แต่ท�ำเร่ืองง่ำยบำงอย่ำงได้เก่งเป็นพิเศษ  ที่

ส�ำคัญคือ  พวกเขำลงมือท�ำ!

ลองถำมตัวเองบ่อย ๆ  ว่ำต้องท�ำอะไรให้มำกขึน้เพือ่เพิม่รำยได้  คณุ

จะได้ค�ำตอบเสมอว่ำ  ลงมือท�ำสิ!

อะไรฉุดร้ังคนส่วนใหญ่ไม่ให้ใช้เวลำอีก 80 เปอร์เซ็นต์  กับ  “กสร”  

มำกขึ้น  ควำมกลัวล้มเหลวนั่นเอง  ควำมล้มเหลวอำจมีเหตุผลอยู่สอง
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สอนรวย
หมานอย
วิธีคิด วิธีรวย

Download ตัวอยาง PDF  เพ�ออานกอนซื้อที ่www.BeeMedia.co.th

โดย โบโด  เชฟเฟอร Bodo Schäfer
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)- วิธีตั้งเปาหมายและจินตนาการใหสำเร็จ

- วิธีหาเงินจากสิ่งที่ชอบ และชนะอุปสรรค
- เรียนรูกฎ 4 ขอ วิธีใชเงินเปน
- เริ่มตนลงทุนและกลาทำในสิ่งที่ “กลัว”
- วิธีคิดในเรื่องการเปลี่ยนแปลงตนเอง

- วิธีเขียน “บันทึกความสำเร็จ” 
- เริ่มลงทุนตามหลักการ “หานทองคำ”
- วิธีคิดในเรื่องเงินที่พอแมไมไดสอน
- สอนวิธีจัดการเงินตั้งแตยังเล็ก
- เริ่มตนชีวิตใหม กับอิสรภาพทางการเงิน

“เจาหานตัวนี้
   ก็เปรียบเหมือนกับเงินของหนู  
   ถาหากหนูเอาเงินไปลงทุน
   หนูก็จะไดดอกเบี้ย  
   ซึ่ง  ‘ดอกเบี้ย’  ที่ออกมา
   ก็คือ  ‘ไขทองคำ’  ไงจะ”

เร�องราวของ หมานอย กับ เด็กหญิงคีรา

ที่สอนวิธีคิดในเร�องการเงิน และการลงทุน

นักเขียนหนังสือขายดีีกวา 10 ลานเลมทั่วโลก และติดอันดับ 
ขายดีในเยอรมนีนานกวา 5 ป เกิดที่ประเทศเยอรมนี สามารถ 
บริหารเงินเปลี่ยนชีวิตจากคนยากจน  ใหกลายเปนคนร่ำรวยได

หนังสือขายดี  3  เลม

- เรียนรูเรื่องที่จะทำใหคุณมั่งคั่ง
- วิธีเพิ่มรายไดของคุณ
- ทัศนคติที่สำคัญที่สุดที่ทำใหมีเงิน 
- วิธีจัดการกับปญหาหนี้สิน
- วิธีเก็บออมเงินเพื่อทำใหร่ำรวย 
- ความมหัศจรรยของดอกเบี้ยทบตน
- วิธีวางเปาหมายทางการเงิน 3 แบบ   

Die Gesetze der Gewinner 
: Erfolg  und  ein  erfülltes Leben

E i n  H u n d  n a m e n s  M o n e y
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“คณุรูไหมตอนไหนลำบากที่สุด 
ก็ตอนที่คุณไมมีเงินไง!
ตอนนั้นเงินจะสำคัญที่สุด...
ดังนั้น จงสรางฐานะโดยเร็ว

อยาลืมเปนอันขาดวา ความร่ำรวย
เปนสิทธิโดยกำเนิดของคุณ  
ชีวิตคุณควรจะสดใส  ไมใชลำบาก
จงปนชีวิตคุณใหเปนผลงานชิ้นเอก  
จงพิสูจนใหตนเองและคนอื่นเห็นวา
คุณสามารถมั่งคั่งไดภายใน  7  ป”

มีเงินลาน
วิธีสรางอิสรภาพการเงิน

ใน ป

ยอดขาย 7 ลานเลมทั่วโลก แปลไปแลว 25 ภาษา

หนังสือขายดียอดขาย 10 ลานเลม แปลไปแลวกวา 35 ประเทศทั่วโลก

Der Weg zur finanziellen Freiheit
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- โปรแกรม 30 วัน เพื่อเปลี่ยนแปลงตนเอง
- ขอดี 10 ประการ จากการตื่นเชา
- วิธีทำใหคุณกลายเปนคนที่ตื่นเชา
- เริ่มตนตามหาความยิ่งใหญใหตัวคุณ    
- สรางอุปนิสัยที่ดีใหติดตัวไปตลอด
- 7 ขั้นตอน เพื่อเปลี่ยนคุณเปนคนใหม
- วิธีลุกจากที่นอนดวยความกระตือรือรน 

 

วิธีปฏิบัต ิ และวางแผนการใชเวลา

ทุกวันตั้งแตเชา เพ�อเพิ่มประสิทธิภาพ

และมีชัยชนะในแตละวัน  กอนมื้อเชา

“คณุพรอมที่จะมีชัยชนะในแตละวันกอนมื้อเชาหรือยัง

การลุกจากที่นอนแตเชาตอนตี  5  เปนใบเบิกทางไปสู

การมีชีวิตที่ดีอยางอัศจรรยได  เปรียบเสมือนบานพับตัวเล็ก

ที่ชวยเปดประตูบานใหญ  เพราะชวยใหมีศักยภาพในการ

ทำสิ่งที่ฝนไว  และทำใหเปาหมายมีความกาวหนาเปนรูปธรรม

ใหคุณมีชีวิตดีอยางอัศจรรย  เขาใกลความเปนตัวตน
ที่เยี่ยมที่สุดและดีที่สุด  ไดอยางรวดเร็วเหนือสิ่งอื่นใด”
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ทุกสิ่งในชีวิตจะดีขึ้น

Miracle  morning

เคล็ด (ไม) ลับ ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได... (กอน 8 โมงเชา)

- ไดเวลาตื่นขึ้น เพื่อปลดปลอย
  ศักยภาพขั้นสูงสุดในตัวคุณ  
- วิธีเปลี่ยนแปลงตนเอง
  และตั้งปณิธานทำสิ่งที่แตกตาง
 
 

- The Life S.A.V.E.R.S. 6 ประการ ที่ชวย
  คุณออกจากชีวิตที่ใชศักยภาพไมเต็มที่  
- ความลับที่แทจริงสำหรับสรางอุปนิสัย
  ที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณ (ภายใน 30 วัน)

“ทกุสิ่งในชีวิตเริ่มตนจาก  ‘คุณตื่นนอนและใชเวลาในชวงเชา
อยางไร’  เริ่มตนทุกเชา  ดวยกิจวัตรเพ�อความสำเร็จของตัวเอง

นั่นแหละคือกุญแจสำคัญที่สุด  ที่จะนำคุณไปสูความสำเร็จ”

เขียนโดย : Hal  Elrod
THE  Miracle  morning :  THE NOT-SO-OBVIOUS SECRET GUARANTEED
TO TRANSFORM YOUR LIFE (BEFORE 8 AM)
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วิธี

บริหารเวลา
ใหคุมคาที่สุดในแตละวัน

30 Minute Time Management

30

ภาษาเยอรมัน 30 Minuten Zeitmanagement 

เ ข า ใ จ ไ ด ง า ย ๆ ใ น 3 0 น า ที

สรุปยอ - จับประเด็นสำคัญ

แปลจากซีีรีสขายดี in 30 Minuten wissen Sie mehr!

- ทบทวนการใชเวลาของคุณในปจจุบัน 
  และจับโจรขโมยเวลาของคุณใหได 
- วิธีวางแผนการใชเวลา  
  เพื่อใหคุมคาที่สุดในแตละวัน 
- ใช Mind-Map ใหความคิดเปนระบบ
- รูวาอะไรสำคัญโดยใชหลัก “พาเรโท” 

- วิธีจัดลำดับความสำคัญและฝกโอน
  หรือกระจายงานใหคนอื่น 
- วิธีจัดระเบียบแตละวัน 
  และวิธีวางแผนการทำงานที่ดีที่สุด
- วางแผนดวยวิธี A-L-P-E-N
- วิเคราะหการใชเวลาดวยหลัก ABC
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"ปจจุบันเราอยูในโลกที่มีขอมูลมากและไมมีเวลา  จึงทำใหมีเวลาอานหนังสือนอยลง 
 ดวยเหตุดังกลาวจึงทำใหเขาใจเรื่องตางๆ เพียงผิวเผินเทานั้น หนังสือชุดนี้แกปญหา

 ดังกลาว เราอานแทนคุณ เฟนหาประเด็นสำคัญ  และคัดกรองจนเหลือเฉพาะหัวใจ

 สำคัญ จากนั้นทำใหมีเนื้อหาตรงประเด็น อานสนุกผานการตูนที่อธิบายเขาใจงายๆ"

หนังสือขายดี ชุด
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